MUISTOLAUSEITA
Aamun tullen matka päättyi
uneen uuvutti väsyneen.
Ei tunnu tuska ei vaiva mainen
on rauha sydämessä nukkuneen.

Aamuna kauniin keväisen,
hiljeni sydän kultainen.
Lähtösi vaikea kestää on,
surumme suuri ja sanaton.

Aika on elää
aika on uurastaa
aika on hiljetä - odottaa
ja väsyneenä
viimein nukahtaa.

Ajan parhaan Hyvän Paimen ties,
pääsi lepoon väsynyt matkamies.

Ei auttanut apu ihmisten
ei rakkaus, rukous läheisten.
Olit toivossa päästä
viell’ kotihin kerran,
mutt’ matkasa johti luo
taivahan Herran.

Ei elämä pääty kuolemaan,
vaan vaihtuu uuteen,
parempaan.

Ei mikään voi kuolla,
ei kukat, ei tuuli,
ei rakkaus kuolla voi.
Ohi polku vain kulkee
ja kukat jää taakse
ja muualla tuuli soi.
(Aila Meriluoto)

Ei päivää tiedä ei hetkeä kukaan,
milloin on mentävä noutajan mukaan.
Tuli sulle nyt vuoro lähteä pois,
juui kun kesä kaunein ollut ois.

Ei yllättäen, äkkiä kuitenkin
hiljeni sydän kultainen.
On vain hiljaisuus ja suru sanaton,
mutta tiedämme, että sun hyvä olla on.
Elon polkuja yhdessä kuljettiin
monta ihmeellistäkin matkaa.
Sinä ensin saavutit matkan pään
minä vielä hetken saan jatkaa.
Emme arvanneet aamuna keväisen,
että oli se päiväsi viimeinen.
Ei lähtöäs todeksi uskoa vois,
sua emme viell’ antaneet ois.
Emme nähneet, kun silmäsi suljit,
emme hyvästiä voineet jättää.
On vain hiljaisuus ja suru sanaton,
mut’ tiedämme sun hyvä olla on.

MUISTOLAUSEITA
Emme pyytäneet Luojalta päiviä lisää,
vaan hiljaa kutsuimme Taivaan Isää.
Ota äiti syliisi, taivaaseen kanna,
hellästi peittele, levätä anna.
On paikkasi tyhjä, on surumme syvä,
mut’ tiedämme, siellä sun olla on hyvä.
Ei syki enää sydän mummun kultaisen,
on poissa meiltä rakas läheinen.
Et ole ikiunessa, et ole poissa,
olet tuhat tuulta puistikossa,
olet valon välke aallokossa,
olet timantti hankien loistossa.

Herran on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille
hän vie minut lepäämään;
virvoittavien vetten työko
hän minut johdattaa.
Ps. 23:1,2
Hetkenä illan hiljaisen
tuli luoksesi rauha ikuinen,
ei kauniimmin täältä lähteä vois
kuin unessa hiljaa nukkua pois.

Jeesus sanoi:
Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.
Joh. 11:25-26

Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt vaan kaikkesi annoit.

Jäi jälkeesi kotipiha hiljainen
sen puut ja pensaat lintuineen.
Ovat ahkerat kätesi rauenneet
ja päättyneet arkiset askareet.

Kaikk’ on niin hiljaa mun ympärilläin.,
kaikk’ on niin hellää ja hyvää.
Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin
ja tuoksuvat rauhaa syvää.
(Eino Leino)
Koskaa ei tiedä
onko aikaa paljon vai vähän.
Yhtäkkiä vain huomaa,
se päättyi tähän.
Kun sammui sydän läheisen,
on aika surun hiljaisen.

Kun pitkän elämän elää saa,
voi rauhassa nukahtaa.
Kun kaikki on valmista, tehty työ,
on edessä rauhaisa yö.

Kun sammui sydän läheisen,
on aika surun hiljaisen.

Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani.
Jos sijaltain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi.

